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هدف: این پژوهش٬ با هدف بررسی وضعیت موجود حفاظت رقمی 

آرشیوهای ملی،منتخب عضو شورای جهانی آرشیو،  از طریق  شناسایی 

راهربدها و شیوه های نگهداری، انباره های رقمی، استانداردها، فرمت  ها 

و ابزارهای ذخیره سازی، سطوح دستیابی٬ و امنیت انجام گرفته است.

 روش/رویكرد پژوهش: در این پژوهش از پی�یش تحلیلی و توصیفی 

استفاده شده است.در این روش،با استفاده از ابزار  پرسشنامه، جامعۀ 

مورد مطالعه،از نظر مسائل مربوط به حفاظت رقمی در دو دستۀ 

آرشیوسازی رقمی و دستیابی دا»ی مورد بررسی قرار گرفته است.

پرسشنامه از طریق پست الکرتونیکی برای جامعۀ مورد مطالعه 

فرستاده شد كه شامل۱۱آرشیو ملی منتخب عضو شورای جهانی 

آرشیو بودند.

یافته ها: ۹۰/۹۱درصد آرشیوهای ملی از رسانه های مغناطیستی 

پیوسته و تیب الیربری؛ ۸۱/۸۲ درصد از فناوری سن؛ ۹۰/۹۱ درصد 

از استاندارد متس و الگوی مرجع اُ.اِی.آی.اس.؛ ۹۰/۹۱ درصد از فرمت 

پی.دی.اف.، تیف ، ام.پی.۳ ، و دبلیو.ای.وی.ای؛ ۱۰۰درصد از راهربد 

تهیۀ پشتیبان ؛   ۴۵/۴۵ درصد شیوۀ دستیابی به کل مجموعه به صورت 

رایگان، شیوۀ دستیابی با محدودیت حق مؤلف، و شیوۀ دستیابی 

رایگان به بخشی از مجموعه اسناد رقمی؛ و۱۰۰ درصد از سازوکار 

اثبات/تأیید و مدیریت کنرتل دستیابی استفاده می كنند.

نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاكی از آن است كه به دلیل کیفیت و 

عمر باالی رسانه های مغناطیستی برخط و تیب الیربری و نیز سن  ها- 

به واسطۀ ادغام بهرت و میرس ساخË اشرتاک تسهیالت پشتیبان- این 

ابزارها برای ذخیره سازی و حفاظت بلندمدت پشتیبان  ها و اسناد رقمی 

در آرشیوهای ملی مناسب هستند.استاندارد متس و الگوی مرجع 

اُ.ای.ای.اس ، ای.اِی.دی۱ و فرمت های پی.دی.اف.، تیف، ام.پی.۳ ، و 

دبلیو.ای.وی.ای از استانداردهای مناسب اسناد رقمی در آرشیوهای 

رقمی هستند.راهربد تهیۀ پشتیبان و انتقال اطالعات و دستیابی به كل 

مجموعه، به صورت رایگان و با محدودیت حق مؤلف و به كار گیری 

سازوكار تأیید/اثبات و مدیریت كنرتل دستیابی برای حفاظت رقمی 

بلند مدت اسناد رقمی در آرشیوهای ملی مناسب هستند.
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مدیریت حفاظت رقمی در آرشیوهای ملی: راهربدها و استانداردها
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مدیریت حفاظت رقمی
 در آرشیوهای ملی: راهربدها و استانداردها

مقدمه
با توجه به حجـم بسيار اطالعـات در وب و ماهيت فنـاپذيرى و زودگـذر صفحات وب، 
آرشيوهاي ملي براى مديريت حفاظت اطالعات رقمى و دسترس پذيري آن براي آيندگان، 
با چالش هاى بسيارى مواجه هستند(گاتن باى2 ، 2005، صص 60،66).اين آرشيوها،براي 
مديريت حفاظت اسناد رقمي خود، آرشيوسازي رقمي را آغاز كرده اند و براي طراحي 
و ساخت اين آرشيوهاي رقمي از الگوى مرجع سامانة اطالعاتـى آرشيوى باز يعني اُ.اِى.
آى.اس.3 بهره گرفته اند.اگرچه الگوهاي بسياري براى مديريت حفاظت اسناد رقمى وجود 
دارد،براى حصول به هدف دستيابى دائمى به اسناد،بايد فرايندهاى خاصى طى شود.اين 
فرايندها عبارت انداز:1. انتخاب و فراهم آورى اسناد براى حفظ ارزش آنها به صورت پايدار 
در يك مكان امن كه عموماً آرشيو رقمى خوانده مى شود،2.سازماندهى اسناد فراهم شده براى 
تسهيل مديريت و دستيابى به آنها ،و3. به كار گيرى برنامه براى حفاظت رقمى به منظور غلبه بر 

تهديدهاى  ناشى از طريق تغيير نرم افزارها و فناورى هايى كه اين منابع به آنها وابسته اند.
فناورى هاى ذخيره سازِى اطالعاِت رقمى به سرعت در حال تكامل اند و نمونه هاى جديد 
وارد بازار و رسانه هاى قديمى از گردونه خارج مى شوند و، به تبع آن، اطالعاتى كه متكى بر 
فناورى هاى مهجور هستند غيرقابل دسترس مى شوند.از اين رو، الزم است آرشيوها خط مشى 
و راهبردهايى را براى حل اين چالش لحاظ كنند تا بتوانند تمامى اسناد رقمى را براى مدت 
زمانى طوالنى در رسانه هاى استاندارد حفظ و قابل دسترس سازند. تهية خط مشى و برنامه هاى 
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حفاظت اسناد رقمى، چالشى نگران كننده براى بسيارى از آرشيو هاست؛ به گونه اى كه گاتن باى 
(2004،ص362)در مقاله خود مى گويد: «همه آرشيوهاي رقمى بايد از همان ابتداى ايجاد   
مجموعه هاى رقمى خود، راهبردها و استانداردهاى حفاظت و نگهدارى از اين منابع را در 
دستور كار قرار دهند، زيرا هدف از ايجاد آرشيو اسناد رقمى، مديريت آنها در طول زمان 
به منظور دستيابى دائمى به آنهاست. براى اين كار، برنامه ريزى بلندمدت و مديريت فعال و 

روزآمد منابع آرشيوشده امرى ضرورى است». 
پژوهش هاى چندي در اين خصوص، در آرشيوها و سازمان هاى بين المللى، در خارج 
از كشور انجام گرفته است، ولى در ايران كار چنداني دراين خصوص انجام نشده است،به جز 
پايان نامة دكتري صميعي(1389) كه به «بررسي وضعيت حفاظت رقمي در كتابخانه هاي 
ملي عضو كنسرسيوم بين المللي حفاظت اينترنتي و ارائه الگوي پيشنهادي براي سازمان 
اسناد و كتابخانه ملي ايران» پرداخته است.در خارج از كشور، بيشتر آثار موجود،به بررسي 
استانداردها،راهبردها،چالش هاي آرشيويست ها،و خط مشي حفاظت آرشيوها پرداختند . از اين 
ميان مي توان به پايان نامة كارشناسي ارشد گريس1  (2000)، با عنوان «سازگار كردن خط مشى 
حفظ در آرشيوها تا عصر رقمى»2 ، اشاره كرد.وي نگاهى اجمالى به فناورى رقمى و اصول 
خط مشي حفاظت در ارتباط با مجموعه هاى ميراث فرهنگى و مرورى بر خط مشى هاى 
حفاظت رقمى در آرشيو هاى ملى برگزيده و يك كتابخانةملى داشته است. هدف اين پايان نامه 
ارائة بسترمناسب براي سياست گذارى فرهنگى و فناورانه گسترده در حوزة حفاظت رقمى در 
مؤسسات فرهنگى كانادايى وآرشيوها و كتابخانه هاى ملى است. يافته هاى اين تحقيق بر غلبة 

فناورى، به عنوان عامل بازدارندة سياست گذارى، بر حفاظت رقمي اشاره دارد.
لى3 (2005)، در پايان نامة دكترى خود با عنوان«تعريف كار حفاظت رقمى: مطالعه موردى 
براى يك نظام اطالعاتى آرشيوى باز (اُ.اِى.آى.اس.)»4 به ارائة روش هاى ايجاد استاندارد حفاظت، 
موسوم به الگوى مرجع اُ.اِى.آى.اس. در آرشيوها و توصيف موجوديت هاى اين استاندارد 
براى ايجاد و نگهدارى در آرشيوها، دستيابى بلند مدت كاربران، و درك اطالعات در آرشيوها 

مى پردازد. همچنين، مفاهيم بسيار مهمى را براى پژوهش راجع به استانداردسازى دربر دارد. 
 استين باكرز5 (2005)، در مقاله اى با عنوان«آرشيوسازى رقمى در قرن بيستم: عملكرد 
در كتابخانه ملى هلند»6 به بررسى بحث آرشيوسازى رقمى اطالعات رقمى و معرفى نظام 
آرشيو سازى اطالعات رقمى(دياس) در كتابخانة ملى هلند و چگونگى ذخيره سازى اطالعات 

در آن مى پردازد. 
 كتابخانة ملى هلند، در 1994، نسبت به خطر از دست رفتن اطالعات رقمى واكنش 
نشان داد و نظام آرشيوسازى اطالعات رقمى(دياس)را ايجاد كرد. اين نظام آرشيو سازى، 

1. Grace

2. Adapting preservation policy 
in archives to the digital age

3. Lee

 4. Defing digital preservation 
work:a case study of the develop-
ment of the reference model for 
an Open Archival Information 
System(OAIS)

5. Steenbakkers

6. Digital archiving in the twenty-
first century :practice at National 
Library of the Netherlands
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باز(اُ.اِى.آى.اس.) است و شامل كاركردهاى تحويل و  مبتنى بر نظام اطالعاتى آرشيوى 
بسته بندي،  دستيابي،  حفاظت،  داده،اجرا،  آرشيوي،مديريت  تصرف،دريافت،ذخيره سازي 

تحويل، نظارت، و ثبت است. مدل ساده شدة دياس در شكل 1 نشان داده شده است. 

 درگزارشى از طرح تحقيقاتى «برنامه الكس»1 (2005)، سامانة حفاظت رقمى الكس2 
مورد بررسى قرار گرفته است. سامانة الكس اجراى اوليه فرمت انتقال را براى محتواى وب 
مبتنى بر توانمندى هاى اچ.تي.تي.پي.3 طراحى و آزمايش كرده است. به نظر مى رسد اين 
اولين بار است كه يك نظام توليد حفاظت رقمى، انتقال فرمت شفاهى را از محتواى زندة 

جمع آورى شده از وب براى كاربران نهايى به نمايش گذارد. 
نوردلند4 (2007)، در پايان نامة دكترى خود با عنوان « فناوري اطالعات كوتاه مدت يا 
بلندمدت: مركز تحقيق و توسعه بين المللي به عنوان تحقيق موردي براي راهبردحفاظت 
رقمي بلندمدت »5 ، به چالش هاى آرشيويست ها و مديران اسناد در حوزة مديريت حفاظت 
بلندمدت اسناد رقمى پرداخته است. اين پايان نامه، مركز تحقيق و توسعه بين المللى (آى.
دى.آر.سى.) را به عنوان يك نمونه درحوزه هاى مختلف حفاظت بلندمدت رقمى از جمله 
راهبردها و استانداردهاى حفاظت رقمى، انباره رقمى پايدار،و آرشيو سازى وب مورد مطالعه 
و بررسى قرار داده است. نتايج حاصل از اين پژوهش عبارت است از: به كار گيري فرمت هاى 
فايل استاندارد،راهبرد تبديل و انتقال به فرمت ها و رسانه هاى جديد،فرادادة حفاظت ،و تبعيت 

ازالگوى مرجع نظام اطالعاتى آرشيوى باز (اُ.اِى.آى.اس.) براى حفاظت اسناد رقمي. 

داده ها تحویل و 
ضبط

دریافت مدیریت
داده ها

ذخیره سازی آرشیوی
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دستیابی

دستیابی

بسته بندی و
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نظام حفاظت دیاس  
(برگرفته از باکرز،  ۲۰۰۵، ص۴۶)
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  دورانتى1 (2007)،در مقالة خود با عنوان «نگاه اجمالى بر اينترپريس3: 2012-2007»2 ، 
به شناسايى عناصر اسناد الكترونيكى كه بايد مورد حفاظت قرار گيرند و نيز وضع معيارهايى 
براى ارزيابى شيوة حفاظت اسناد الكترونيكى واصولى براى ايجاد راهبردهاى ملى و بين المللى 
حفاظت بلندمدت اسناد الكترونيكى، پرداخته است. هدف اصلى اينترپريس 3 ، يا پژوهش 
بين المللى پيرامون نظام هاى الكترونيك اسناد معتبر دائمى3 ،  اين است كه سازمان هاى خصوصى 
و دولتى آرشيوى كانادا را قادر سازد تا اسناد معتبر را در بلندمدت حفظ كنند.اين طرح تحقيقاتى، 
يك اقدام پژوهشى چند گرايشى بين المللى است كه در آن متخصصان آرشيوى، متخصصان 
رايانه، مؤسسه هاى ملى آرشيوى و نمايندگان صنايع خصوصى، براى توسعة دانش نظرى و   

روش شناسى الزم براى حفاظت بلندمدت اسناد معتبر، با يكديگر در تعامل هستند. 
  و در نهايت در گزارشى از طرح تحقيقاتى آرشيوهاى ملى و اجراى اسناد(نارا)4 (2008)، 
ايجاد آرشيو پايدار براى دريافت، ذخيره سازى آرشيوى،كشف اطالعات،و حفاظت مجموعه هاى 
رقمى بر اساس برنامةحفاظت، به تبعيت از الگوى مرجع اُ.اِى.آى.اس. ،مورد بررسى قرار گرفته 
است. در پژوهش به بررسي زيرساخت ها، استانداردها،شيوه ها و راهبردهاي حفاظت رقمي و  
محدوديت هاي دستيابي آرشيوهاي ملي رقمي منتخب عضو شوراي جهاني آرشيو، در قالب 

پرسش هاي اساسي زير، پرداخته شده است:
1.آرشيوهاي ملى رقمى مورد پژوهش چگونه و با چه ابزاري به حفاظت رقمى اسناد 

خود مى پردازند؟
2.اين آرشيوها از چه استانداردهايي براى ذخيره سازى بلندمدت اسناد خود استفاده 

مى كنند؟
3.درآرشيوها ي ملي مورد پژوهش از كدام راهبردهاى حفاظت رقمي استفاده مي شود؟

4. كنترل دستيابي در آرشيوهاي ملى مورد پژوهش چگونه اعمال  مى شود؟ 

روش و رویكرد پژوهش
در اين پژوهش ،از پيمايش تحليلى و توصيفى استفاده شده است. در اين روش، با استفاده 
از ابزار پرسشنامه جامعةموردمطالعه از نظر مسائل مربوط به حفاظت رقمى در دو دستة 
آرشيو سازى رقمى و دستيابى دائمى مورد بررسى قرار گرفته اند.پرسشنامه از طريق پست 
الكترونيكى براى جامعةموردمطالعه (شامل11 آرشيو ملي منتخب عضو شوراي جهاني 
آرشيو) فرستاده شد.اطالعات جمع آوري  شده از طريق پست الكترونيكى، وارد رايانه 
شده و با استفاده از نرم افزار اكسل و نرم افزار آماري علوم اجتماعي اس.پي.اس.اس. مورد 

پردازش و تجزيه و تحليل قرار گرفتند.

1. Duranti
2. An overview of 
InterPARES3(2007-2012)

3. The International Research on 
Permanent Authentic Records 
Electronic Systems(InterPARES)
Project

4. Presistent Archives 
and Electronic Records 
Management(NARA)
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یافته های پژوهش
در اين پژوهش، وضعيت حفاظت رقمى آرشيوهاي ملي ازجنبه هاى آرشيو سازى رقمى: 
ابزارهاى ذخيره سازى، فرمت هاى حفظ منابع رقمى،نحوة ذخيره سازى منابع در انباره هاى 
رقمى، استانداردها، و نحوة دستيابى كاربران به منابع رقمى ذخيره شده، مورد تجزيه وتحليل 

قرار گرفتند.
پرسش اساسی ۱. آرشیوهای ملی رقمی مورد پژوهش چگونه و با چه ابزاری به حفاظت رقمی 

اسناد خود می پردازند؟

در اين پرسش، ابزارهاي ذخيره سازي قابل حمل و انبوه و انباره هاي ذخيره سازي مورد 
بررسي قرار گرفتند.

Tape library
Magnetic Tape

(cassette or cartridge)

Online magnetic 

media
DVD DLT نوع آرشیو

۱ ۰ ۱ ۰ ۰ آرشیوفدرال آملان

۱ ۰ ۱ ۰ ۱ آرشیو ملی اسرتالیا

۱ ۰ ۱ ۰ ۰ آرشیو ملی اسلوونی

۰ ۱ ۰ ۱ ۰ آرشیو ملی ایرلند

۱ ۰ ۱ ۱ ۰ آرشیو ملی بریتانیا

۱ ۰ ۱ ۰ ۰ آرشیو ملی داÛارك

۱ ۰ ۱ ۰ ۱  آرشیو ملی سوئد

۱ ۰ ۱ ۰ ۰ كتابخانه وآرشیو ملی كانادا

۱ ۰ ۱ ۱ ۰ آرشیو ملی فرانسه

۱ ۰ ۱ ۰ ۰ آرشیو ملی هلند

۱ ۰ ۱ ۰ ۰ نارا ۱

۱۰ ۱ ۱۰ ۳ ۲ جمع

۹۰/۹۱ ۹/۰۹ ۹۰/۹۱ ۲۷/۲۷ ۱۸/۱۸ درصد

انواع رسانه های ذخیره سازی قابل حمل 

جدول  ۱

1. National Archives and records 

Administration(NARA)
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برخوردارى از شناخت و درك صحيح از رسانه هاى مختلف ذخيره سازى از اهميت 
زيادى برخوردار است. رسانه هاى ذخيره سازى، براى حفاظت و دستيابى، ظرفيت ذخيره سازى 
متفاوتى دارند. يافته  ها در اين زمينه نشان مى دهد كه 90/91 درصد آرشيوهاي ملي، براى 
ذخيره سازى و نگهدارى پشتيبان  ها در آرشيوهاي خود از رسانه هاى مغناطيستى درون خطى 
و تيب اليبررى ،27/27 درصد از دى.وى.دى.،  18/18 درصد از دي.ال.تي. ، و9/09 درصد از 

نوار مغناطيستي (كاست) استفاده مى كنند.
- درخصوص فناورى هاى ذخيره سازى انبوه، يافته ها نشانگر آن است كه 100 درصد 
جامعةموردمطالعه براى ذخيره سازى انبوه اسناد رقمى خود از فناورى سن،1 45/45 درصد از 
فناورى DAS ، و 27/27 درصد از نس2 استفاده مى كنند. سن  ها به دليل ادغام بهتر و ميسر ساختن 
اشتراك تسهيالت پشتيبان و كمك به حفظ ازدحام و انباشتگى بين ابزارهاى ذخيره سازى (مثًال 
براى پشتيبان) به دور از شبكه هاى اينترنتى، يكى از كاربردى ترين فناورى هاى ذخيره سازى 

انبوه در آرشيوهاى ملى مورد بررسى هستند.
- هر انبارة رقمي، مكاني براي ذخيره سازي، دستيابي، و حفاظت بلندمدت اشياي رقمي 
است و هدف از ساخت انبارة رقمى حفاظت بلندمدت و دستيابي به اسناد رقمي است.
اهميت تضمين تماميت شيء رقمي به عنوان بخشي از اين مأموريت، موضوعي براي تمامي 
آرشيوهاي ملي براي حفاظت رقمي است. يافته  ها نشان مى دهد كه 90/91 درصد از آرشيوهاي 
ملى مورد بررسى به پياده سازى انبارة رقمى  پرداخته اند.همچنين، 81/82 درصداز آرشيوها   
از نوع انبارة رقمي به صورت درون سازمانى براى ايجاد انبارة رقمى خود و ذخيره سازى و 

آرشيو منابع رقمى استفاده مى كنند. 

پرسش اساسـی ۲.  این آرشیــوها از چه استانداردهــایی برای ذخیـره ســازی بلندمـدت اسنـاد 

خوداستفاده می کنند؟

در اين پرسش،فرمت ها واستانداردهاي ذخيره سازي و استاندارد حفاظت رقمي نظام 
اطالعات آرشيوى باز (اُ.ِى.ى.س.) مورد بررسي قرار گرفت.

نظام اطالعات آرشيوى باز (اُ.اِى.آى.اس.)، الگو يا چارچوبى كلي براي ساخت و ايجاد 
يك انبارة اطالعاتي قابل اعتماد، به منظور حفاظت بلندمدت و دستيابي به اسناد رقمي ايجاد 
مي كند. يافته هاى حاصل از بررسى آرشيوهاي ملى كه از اين الگو استفاده كرده اند، نشان 
مى دهد كه 90/91 درصد آرشيوها اين الگو را براى طراحى انبارة رقمى آرشيو خود به كار 

گرفته اند.

1. SAN
2. NAS
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براى امر حفاظـت بلندمـدت و دستيـابى دائمـى كاربـران به اشياى رقمى،استاندارد  ها و 
روش هاى مختلفى در آرشيوهاي ملي به كار گرفته مى شود .يافته ها نشان مي دهدكه تقريباً 90/91 
درصد جامعةموردپژوهش از استاندارد متس و الگوى مرجع اُ.اِى.آى.اس. استفاده كرده اند. 
81/82 درصد از اى.آى.دى.، پرميس، و وى.آر.اِى.؛ 72/73 درصد از اى.اِى. سى. و دى.اُ.آى. 
استفاده كرده اند.استفادة وسيع ازاين استانداردها و فراداده  ها، توسط آرشيوهاي ملى مورد بررسى، 

نشان دهندة اهميت اين استانداردها در  امرحفاظت رقمى اسناد است.

EADEACVRADOIPREMISOAISMETSنوع آرشیو

۰۱۱۰۱۱۱آرشیوفدرال آملان

۱۱۱۱۱۱۱آرشیو ملی اسرتالیا

۱۰۰۱۱۱۱آرشیو ملی اسلوونی

۱۰۰۰۰۰۰آرشیو ملی ایرلند

۰۱۱۱۱۱۱آرشیو ملی بریتانیا

۱۰۱۰۰۱۱آرشیو ملی داÛارك

۱۱۱۰۱۱۱ آرشیو ملی سوئد

 كتابخانه وآرشیو

ملی كانادا
۱۱۱۱۱۱۱

۱۱۱۱۱۱۱آرشیو ملی فرانسه

۱۰۱۱۱۱۱آرشیو ملی هلند

۱۱۱۱۱۱۱نارا

۹۷۹۷۹۱۰۱۰جمع

استانداردهای مورد نیاز برای  ۸۱/۸۲۷۲/۷۳۸۱/۸۲۷۲/۷۳۸۱/۸۲۹۰/۹۱۹۰/۹۱ درصد
حفاظت رقمی

جدول  ۲
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PDنوع آرشیو
F

PD
F/

A

AS
CI

I

D
O

C

H
TM

L

XM
L

TI
FF

JE
PG

JE
PG

20
00

M
P۳

W
AV

E

M
PE

G

۱۱۱۱۰۱۱۰۰۱۰۰آرشیوفدرال آملان

۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱آرشیو ملی اسرتالیا

۱۱۰۰۰۱۱۰۱۱۱۰آرشیو ملی اسلوونی

۱۰۰۱۰۰۰۰۰۰۱۰آرشیو ملی ایرلند

۱۱۰۰۱۰۱۰۱۱۱۱آرشیو ملی بریتانیا

۰۱۱۰۰۰۱۰۱۱۱۱آرشیو ملی داÛارك

۱۱۰۱۱۱۱۱۰۱۱۱ آرشیو ملی سوئد

۱۱۰۱۱۱۱۱۰۱۱۱كتابخانه وآرشیو ملی كانادا

۱۱۰۰۰۰۱۰۱۱۱۱آرشیو ملی فرانسه

۱۰۰۱۱۰۱۱۰۱۱۱آرشیو ملی هلند

۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱نارا

۱۰۹۴۷۶۶۱۰۵۶۱۰۱۰۸جمع

۹۰ درصد
/۹

۱

۸۱
/۸

۲

۳۶
/۳

۶

۶۳
/۶

۴

۵۴
/۵

۵

۵۴
/۵

۵

۹۰
/۹

۱

۴۵
/۴

۵

۵۴
/۵

۵

۹۰
/۹

۱

۹۰
/۹

۱

۷۲
/۷

۳

جدول 3 نشان دهندة فرمت هاى ذخيره اطالعات فايل هاى متنى،تصويري، و ديداري 
و شنيداري در آرشيوهاي ملى مورد بررسى است. داده هاى حاصل از جدول فوق نشان 
مى دهد، فرمت پى.دى.اف1.، تيف2 ، ام.پي.33، و دبليو.اِي.وي.اي.4 در90/91درصد؛ فرمت 
پى.دى.اف/ اِى. 5 در 81/82 درصد؛ فرمت  ام.پي.اي.جي.6 در 72/73 درصد؛ فرمت داك7 در 
63/64 درصد؛ فرمت اچ.تى.ام.ال.8 و ايكس.ام.ال.9، ِجيپِگ10 2000در 54/55 درصد؛ فرمت 
جيپگ11 در 45/45 درصد ؛و فرمت اسكي در 36/36 درصد آرشيوهاي ملي مورد بررسي 

استفاده شده اند. 

فرمت های ذخیره سازی فایل های متنی، 
تصویری، و دیداری و شنیداری

جدول ۳

1. PDF
2. TIFF
3. MP3 
4. WAVE
5. PDF/A
6. MPEG
7. DOC
8. HTML
9. XML
10. JEPG2000
11. JEPG
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جدول4 به بررسى شيوه هاى ذخيره سازى بلندمدت براى مسئوليت حفاظت بلندمدت 
رقمى در آرشيوهاي ملى مورد بررسى مي پردازد. يافته  ها نشان مى دهد 90/91 درصد از اين 
شيوه بهره مى برند كه آنچه را آرشيوها دريافت مى كنند در فناورى هاى ذخيره سازى انبوه، 
ذخيره مى كنند و نيز به تهية تعداد زيادى پشتيبان و نگهدارى آن در مكان امن  و به نگهدارى 
اسناد در مكان امن و دور ازفناورى ذخيره سازى انبوه(سن يا نس)  مي پردازند .72/73 درصد به 
تهية پشتيبان روي رسانه هاي ذخيره سازي و27/27 درصداز شيوة انتقال اسناد به ساير ابزارهاى 

ذخيره سازى براى حفاظت رقمى اسناد خود استفاده مى كنند. 

پرسش اساسـی ۳: در آرشیـوهای ملی مورد پژوهـش از كدام راهربدهای حفاظت رقمـی 

استفاده می شود؟

براى پاسخ به اين پرسش، انواع شيوه  ها و راهبردهاى حفاظت رقمى در آرشيوهاي ملى 
بررسي شدند.يافته ها به شرح زير است:

نوع آرشیو

 ذخیره سازی آنچه که

 دریافت می کنید برای

ذخیره سازی انبوه

 انتقال به سایر

ابزارهای

 ذخیره سازی

تهیۀپشتیبان

 بر روی

  رسانه های

ذخیره سازی

 نگهداری اسناد در مکان

 امن و دور از فناوری

 ذخیره سازی انبوه

(سن یا نس)

 تهیۀ تعداد

 زیادی پشتیبان و

 نگهداری آنها در

مکان امن

۰۱۰۱۱آرشیوفدرال آملان

۱۱۱۱۱آرشیو ملی اسرتالیا

 آرشیو ملی

اسلوونی
۱۰۰۱۱

۱۰۱۰۰آرشیو ملی ایرلند

۱۰۱۱۱آرشیو ملی بریتانیا

۱۰۰۱۱آرشیو ملی داÛارك

۱۰۱۱۱ آرشیو ملی سوئد

 كتابخانه وآرشیو

ملی كانادا
۱۰۱۱۱

۱۰۱۱۱آرشیو ملی فرانسه

۱۰۱۱۱آرشیو ملی هلند

۱۱۱۱۱نارا۱

۱۰۳۸۱۰۱۰جمع

شیوه های ذخیره سازی برای نگهداری  ۹۰/۹۱۲۷/۲۷۷۲/۷۳۹۰/۹۱۹۰/۹۱درصد
بلند مدت (آرشیو)

جدول  ۴
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نوع آرشیو
 حفاظت

فناوری

 شبیه سازی

فناوری

 انتقال

اطالعات

 بسته بندی

اطالعات

 باستان

 شناسی

داده ها

 تهیۀ

پشتیبان

 به کارگیری

شناسگرها

۰۰۱۱۰۱۱آرشیوفدرال آملان

۱۰۱۱۱۱۱آرشیو ملی اسرتالیا

 آرشیو ملی

اسلوونی
۰۰۱۰۰۱۰

۰۰۰۰۰۱۰آرشیو ملی ایرلند

۰۱۱۱۰۱۱آرشیو ملی بریتانیا

۰۰۱۱۰۱۱آرشیو ملی داÛارك

۱۰۱۱۱۱۱ آرشیو ملی سوئد

 كتابخانه وآرشیو

ملی كانادا
۱۰۱۱۱۱۱

۱۰۱۱۰۱۱آرشیو ملی فرانسه

۰۱۰۱۰۱۱آرشیو ملی هلند

۱۰۱۱۰۱۱نارا

۵۲۹۹۳۱۱۹جمع

۴۵/۴۵۱۸/۱۸۸۱/۸۲۸۱/۸۲۲۷/۲۷۱۰۰۸۱/۸۲ درصد راهبردهای حفاظت رقمی

جدول ۵

جدول 5، به بررسى راهبردهاى  رايج حفاظت رقمى  در آرشيوهاي ملى مورد بررسى 
مى پردازد.يافته  ها نشان مي دهد 100درصد آرشيوهاي ملى از راهبرد تهية پشتيبان؛و 81/82 درصد  
ازانتقال اطالعات، بسته بندي كردن اطالعات،و شناسگرهاي دائمي براى مكان يابى اسناد رقمى و 
حفاظت بلندمدت رقمى اسناد خود استفاده مى كنند.45/45 درصد به استفاده از راهبرد حفاظت 
فناوري و27/27 درصد از باستان شناسي رقمي داده ها، و 18/18 درصد از راهبرد شبيه سازي 

فناورى براى حفاظت بلندمدت رقمى اسناد خود استفاده كرده اند. 
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 پرسش اساسـی ۴. درآرشیـوهای های ملـی مورد پژوهـش كنرتل دستیابی چگونه اعمـال 

می شود؟

براى پاسخ به اين پرسش، مسائلي چون شناسايى انواع كاربران آرشيوها  ،شيوه هاي 
دستيابي،مسائل مربوط به دستيابى و سازوكارهاي كنترل دستيابى، و سازوكارهاي مديريت امنيت 

مورد بررسي قرار گرفته است. 
  با بررسى طيف كاربران استفاده كننده از اسناد رقمى آرشيوهاي ملى معلوم شد81/82 
درصد از جامعةموردمطالعه به عموم مردم خدمت ارائه مى كنند، 63/64 درصد به گروه ويژه اى 

از كاربران همچون پژوهشگران،و 9/09 درصد به افراد عضو آرشيو ارائه خدمت مي كنند.

نوع آرشیو

 به
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۰۰۰۱۱۰آرشیوفدرال آملان

۱۱۰۰۰۰آرشیو ملی اسرتالیا

۰۰۰۱۰۰آرشیو ملی اسلوونی

۱۰۰۰۰۰آرشیو ملی ایرلند

۰۱۰۰۰۰آرشیو ملی بریتانیا

۰۱۰۱۰۰آرشیو ملی داÛارك

۰۰۰۱۱۱ آرشیو ملی سوئد

۱۱۰۰۱۰كتابخانه وآرشیو ملی كانادا

۱۰۰۰۰۰آرشیو ملی فرانسه

۰۱۱۱۰۰آرشیو ملی هلند

۱۰۰۰۱۱نارا۱

۵۵۱۵۴۲جمع

شیوه های دستیابی به منابع رقمی ۴۵/۴۵۴۵/۴۵۹/۰۹۴۵/۴۵۳۶/۳۶۱۸/۱۸ درصد
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جدول6 به بررسى شيوه هاى دستيابى به اسناد رقمى و خدماتى كه آرشيوهاي ملى مورد 
بررسى در خصوص دستيابى كاربران ارائه مى كنند، مى پردازند.45/45 درصد، شيوة دستيابى به 
كل مجموعه به صورت رايگان، شيوة دستيابي با محدوديت حق مؤلف،و شيوة دستيابى رايگان 
به بخشى از مجموعه اسناد رقمى را برگزيده اند؛36/36 درصد از شيوة تحويل اسناد رقمي 
به صورت سى.دى.رام  و دي وي دي؛ 18/18درصد از شيوة بازديد آرشيو رقمى با اجازة 
دستيابى به اسناد ؛و9/09 درصد از شيوة دستيابى به اسناد رقمى آرشيوها با پرداخت هزينه براي 

ارائة خدمت به كاربران خود استفاده مي كنند. 
  درخصوص بررسي شيوه هاى محافظت از اسناد رقمى در برابر ورود غير مجاز كاربران در 
آرشيوهاي ملى  مورد بررسى، يافته  ها نشان مى دهد كه تمامى 11 آرشيو ملى مورد بررسى،  يعنى 
100 درصد جامعة پژوهش، از شيوة ديوارهاى آتش و محافظت ويروسى و آنتى ويروس هاى 
روزآمد در برابر حمالت ويروسى درسامانة اسناد رقمى خود استفاده مى كنند. 72/73 درصد از 
شيوة جوازدهى سفت و سخت و 54/55 درصد از آژيرهاى امنيتى براى محافظت اسناد رقمى 

در برابر حمالت ويروس  ها و ورود غير مجاز كاربران استفاده مى كنند. 
آرشيوهاي ملى مورد  امنيتى در  انواع سازوكارهاى مديريت  بررسي    درخصوص 
بررسى،يافته  ها نشان مي دهد 100 درصدآرشيوها از سازوكار اثبات/تأييد و مديريت كنترل 
دستيابى،72/73 درصد از مديريت كليدى،63/64 درصد ازرمز گذارى،54/55 درصد ازامضاى 
رقمى، و45/45 درصد از سازوكار كنترل و نظارت مسيرها براى امنيت اطالعات اسناد سامانة 

آرشيوهاي ملى رقمى استفاده مى كنند.

بحث و نتیجه گیری
نتايج پژوهش حاضـر حـاكي از آن است كه به دليل كيفيت باال و عمـر باالى رسـانه هاى 
مغناطيستى برخط و تيب اليبرى، اين ابزارها براى ذخيره سازى و حفاظت بلندمدت پشتيبان  ها 
در آرشيوهاي ملى مناسب هستند. همچنين،براى ذخيره سازى انبوه اسناد رقمى، فناورى سن 
مناسب ترين گزينه است. سن  ها، به دليل ادغام بهتر و ميسر ساختن اشتراك تسهيالت پشتيبان 
و كمك به حفظ ازدحام و انباشتگى بين ابزارهاى ذخيره سازى (مثًال براى پشتيبان) به دور از 

شبكه هاى اينترنتى،براى امر حفاظت و ذخيره سازى بلندمدت اسناد رقمى مناسب هستند.
توليد و پياده سازى انبارةرقمى و ايجاد آن به صورت درون سازمانى، به عنوان مكانى براى 

نگهدارى و حفظ بلندمدت اشياى رقمى، براى آرشيوهاي ملى امرى ضرورى است.
طراحى و پياده سازى نظام اطالعات آرشيوى باز (اُ.اى.آى.اس.)، الگو يا چارچوبى كلي را 
براي ساخت و ايجاد يك انبارة اطالعاتي قابل اعتماد، به منظور حفاظت بلندمدت و دستيابي به 
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اسناد رقمي در آرشيوهاي ملى، ايجاد مي كند.
  استانداردهاى متس و الگوى ارجاعى اُ.اى.آى.اس. به دليل ايجاد چارچوبى جامع و 
پايه براى توصيف اطالعات الزم براي اجرا، سندپردازي،و ارزيابي فرايندهاي حفاظت رقمي، 
درآرشيوهاي ملي مورد بررسي استفاده مى شوند؛وپس از آن، فراداده هاي اى.اِى.دى.، پرميس، و 

وى.آر.اِى. براي آرشيوهاي ملي رقمي بايد پياده سازي شود. 
  انواع متنوعى از فرمت  ها براى انواع منابع اطالعاتى (اعم از متنى، تصويرى،ديدارى و 
شنيدارى، صفحات وب،و پايگاه هاى اطالعاتى)وجود دارد. بيش ترين حجم اطالعات ذخيره 
شده در آرشيوهاي ملى مورد بررسى، فايل هاى متنى و پس از آن، فايل هاى تصويرى است. 
فايل هاى متنى در فرمت پى.دى.اف. و فايل تصويرى در فرمت هاى تيف و جيپگ ذخيره 
شده اند. در زمينة فايل هاى ديدارى و شنيدارى نيز يافته  ها حاكى از استفادة بيشتر از فرمت دبليو.

اى.وى. و ام.پى.اى.جى.، نسبت به ساير فرمت  هاست.
  راهبردهاى متعارف و معمول حفاظت رقمى عمدتاً عبارت انداز: حفاظت فناورى، شبيه سازي 
فناوري، انتقال اطالعات، بسته بندي كردن اطالعات، باستان شناسى داده هاى رقمى، پشتيبان گيرى 
از اطالعات و شناسگرهاى پايدار است. راهبرد تهية پشتيبان، انتقال اطالعات،بسته بندي كردن 

اطالعات، و شناسگرهاي دائمي براي مكان يابي اسناد رقمي است. 
  با توجه به اينكه شيوه هاى مختلفى براى ذخيره سازى اسناد رقمى وجود دارد، يكى از اين 
شيوه  ها ذخيره سازى آن چيزى است كه وارد آرشيوها مى شود و ذخيره سازى آنها در فناورى 
ذخيره سازى انبوه است .اسناد رقمي مي توانند بر روي هر رسانه (مانند لوح هاي فشرده و دي 
وي دي ها) ذخيره شوند تا ارقام دودويي و بيت ها را نشان دهند. معموالً از اطالعات رقمى 
تعداد زيادى پشتيبان تهيه مى كنند و اين پشتيبان  ها را در مكانى امن و دور از مكان ذخيره سازى 
انبوه نگهدارى مى كنند. اين نشانگر آن است كه ذخيره سازى هر آنچه وارد آرشيوها مى شود و 
تعدد پشتيبان وذخيره سازى آنها در مكانى دور از ابزار ذخيره سازى انبوه، از شيوه هاى متعارف 
حفاظت رقمي در آرشيوهاي ملي مورد بررسي است. گرين (2009)، در مقالة پژوهشى خود 
فقط به شيوة تهية تعداد زياد پشتيبان و نگهدارى در مكان دور از ابزار ذخيره سازى انبوه اشاره 

كرده است. 
  معموالً كاربران، براى دستيابى به منابع درجه بندى  مى شوند: كاربران خاص كه معموالً 
پژوهشگران هستند كه براى مقاصد پژوهشى از اسناد رقمى استفاده مى كنند؛ كاربران عام كه 
طيف متنوعى از مردم اند؛و كاربرانى كه مانند آرشيوهاي سنتى عضومى شوند و جزء اعضاى دائم 
آرشيو رقمي به حساب مى آيند، كه معموالً براى اين اعضا رمز عبور و كارت عضويت هوشمند 
صادر مى شود.بيشتر آرشيوهاي ملى مورد بررسى به كاربران عام ارائه خدمت مى كنند و از شيوة 
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دستيابى كاربران به كل مجموعه، به صورت رايگان و دستيابي با محدوديت حق مؤلف، استفاده 
مي شود. 

  شيوه هاى تدافعى مانند ديوارهاى آتش،محافظت ويروسى،و استفاده از آنتى ويروس هاى 
روزآمد در برابر حمالت ويروسى براي آرشيوهاي ملى رقمى مناسب هستند.سازوكار مديريت 
كنترل دستيابى، سازوكار تأييد/ اثبات به عنوان سازوكارهاى مديريت امنيتى براى اجراى امنيت 
اطالعات در سامانة آرشيوهاي ملى رقمى به دليل استفادة گسترده توسط آرشيوهاي ملي مورد 

بررسي ، براي سامانه آرشيو ملي رقمي مناسب است.

پیشنهادات 
تدوين نرم افزار مناسب براي آرشيو رقمي اسناد موجود در معاونت اسنادِ سازمان اسناد  -

وكتابخانةملي ايران.
پياده سازي استاندارد متس و نظام اطالعات آرشيوي باز (اُ.اي.آي.اس) در  سامانة نرم افزار  -

اسناد ملي در معاونت اسناد سازمان اسناد وكتابخانةملي ايران.
پياده سازي سامانة امنيتي مناسب در سامانةنرم افزار اسناد ملي در معاونت اسناد سازمان اسناد  -

وكتابخانةملي ايران.
به كارگيري راهبرد حفاظتي و ابزار مناسب ذخيره سازي براي اسناد رقمي و پياده سازي آن  -

در معاونت اسناد سازمان اسناد وكتابخانةملي ايران. 
- به كارگيري فراداده هاي مناسب توصيفي و حفاظتي (اى.اِى.دى.و پرميس) براي اسناد 

رقمي در سامانة   نرم افزار اسناد ملي در معاونت اسناد سازمان اسناد وكتابخانةملي ايران.
- تدوين خط مشي جامع و مكتوب حفاظت رقمي اسناد در معاونت اسناد سازمان اسناد 

وكتابخانةملي ايران.
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